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Os rostos da COMISSÃO das FESTAS: Francisco João Ramos Pereira e José Ramos Pereira.
Que orgulhosos ficavam o Ti Zé Camaço e a Ti Adelaide se vissem o trabalho que a família tem realizado!!!

MÁRTIR S. SEBASTIÃO
Protegei os homens do mar!!!

Neste dia, Matosinhos e os
Pescadores espraiam os olhos
pelo oceano evocando o Santo que

nas horas de aflição, se transformou no
padroeiro das humildes gentes do mar.

De 11 a 13 de Julho último, desenrola-
ram-se as grandiosas Festas ao Mártir,
com um programa audacioso, que  mobili-
zou os matosinhenses, a classe piscatória,
e milhares de forasteiros que fazem destes
festejos um ponto de encontro anual, dado
o esplendor e o preito de fé que encerram.

Ao longo dos últimos anos a festa vai
sendo feita á custa do esforço da COMIS-
SÃO DE FESTAS, composta na sua maio-
ria por gente ligada à pesca que não se
poupam a esforços, sacrificando muitas
vezes a sua vida pessoal e profissional para
levarem o barco a bom porto.
  Os HOMENS DO LEME deste barco
difícil de governar, que trabalham por a-
mor à camisola, e, têm revolucionado este
evento que vem do tempo dos nossos ante-
passados, são entre muitos:

Francisco J. R. Pereira; José R. Pereira;
José Balbino;Carlos Neto;António Santos.

Ao lado da COMISSÃO DE FESTAS,
e dos pescadores, em paz e sem alaridos,
numa colaboração estreita e permanente,
é de enaltecer o papel das autarquias de
Matosinhos, conduzidas por matosinhen-
ses,que sentem como nós NAPESMAT os
problemas desta humilde classe.

Nos últimos anos, a participação dos
cidadãos  matosinhenses, Presidentes da
Câmara  Dr. Guilherme Pinto e da Junta
António Parada, tem merecido rasgados
elogios,  mobilizando à sua volta energias
para que a alegria ao redor das Festas do
Mártir S. Sebastião não falte.

O NAPESMAT sauda todos os que
organizaram e apoiaram este evento.

Delfim Caetano Nora

A classe piscatória ficou radiante com as festas deste ano. O apoio autárquico dos presidentes matosinhenses
Dr. Guilherme Pinto e António Parada à COMISSÃO das FESTAS foi importante para o êxito deste evento.
Na histórica foto da direita o A.Parada com a figura lendária do pescador... MANUEL ACABOU
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Faina Maior (VII)
Lembranças

 da
 Grande Faina

José Maria da Silva Neno
 (o Brejeira)

Ao partir para a pesca do bacalhau,
deixou em casa o rasto da fome.
José Maria da Silva Neno, nasceu

na Freguesia do Monte, do Concelho da
Murtosa, no dia 15.10.1916 e faleceu a
29.08.2003. Como não podia deixar de
fugir à regra, também foi alcunhado e
chamavam-lhe então o «Zé Brajeira». Era
filho de Francisco Maria da Silva Neno e
de Maria dos Anjos da Silva.

Gonçalinho” e “Santa Jo-
ana”, todos navios per-
tencentes à frota da Em-
presa de Pesca de Aveiro,
com sede nesta cidade.

Posteriormente e ao
serviço da Sociedade
dosArmadores de Baca-
lhau, com sede em Lisboa,
passou a trabalhar nos
arrastões “Álvaro Martins
Homem” e “Estevão Go-
mes”. A sua função a bor-
do do barco era a de
redeiro, portanto conser-
tador das redes que usadas
na pesca, eram danifica-

próximo, grangear uma vida mais desa-
fogada, pela qual tinha deixado por troca
de uma campanha que por vezes chegava
aos onze meses de ausência no lar.

Com a permanência de tempo no mar
de duração imprevisível, era necessário
recorrer ao reforço das provisões de man-
timentos que no navio eram fornecidas, e
de entre esses reforços, o Zé procurava
levar na sua bagagem um pipo de vinho
para consumo extra. Para as refeições a
bordo e durante toda a safra, tudo era
aproveitado do bacalhau, e as espinhas e
outros orgãos extraídos da escala e ama-
nho, faziam parte da dieta da tripulação.

Tudo o que era aproveitado para con-
sumo dos tripulantes, agora é vendido em
grande concorrência nas grandes super-
fícies comerciais. Assim nos disse o seu
filho Severino.

Mas com toda a fé, que é apanágio da
gente do mar, terminada a primeira cam-
panha do bacalhau e o regresso do Zé ao
lar que, a crise foi vencida, pois daqui
para diante em casa nunca mais se ouviria
falar em fome, porque esta foi abolida
definitivamente do lar, até então, faminto.

Entretanto, os filhos continuam a cres-
cer e na década de 50 dá-se na freguesia
de Silvalde, do concelho de Espinho um

pão. Para ajudar a mãe a
não passar fome, por
vezes também tiveram de
recorrer à mendicidade
pelas portas rurais, e as-
sim ultrapassar a terrível
crise de sobrevivência, a
qual chegou com a par-
tida do pai para a pesca
do fiel-amigo. Claro que
a razão principal do Zé
embarcar foi procurar
ganhar mais um dinhei-
rinho e num futuro muito

O Zé Brajeira teve o seu primeiro tra-
balho em Leixões, onde ao serviço da trai-
neira “SANTO IVO” começou como pes-
cador da sardinha no importante porto de
pesca de Leixões, onde se manteve até ao
ano de 1947. Ali conheceu uma rapariga
espinhense operária numa fábrica de con-
servas, chamada Ermínia Barros de Jesus,
que foi mais conhecida por «Arminda Lei-
tona», cujos amores o trouxeram até Es-
pinho, onde casou e passou a viver em
família.

No ano seguinte resolveu partir para a
aventura de outras pescas em terras e ma-
res do hemisfério norte, na Gronelândia,
Terra Nova, Lavrador e Islândia,
trabalhando no arrastão “Santo André” a
sua primeira campanha na pesca do
bacalhau, seguindo-se os arrastões “São

das nas gélidas águas do ártico.
Quando era necessário também ajudava

os seus camaradas na escala do precioso
peixe teleásteo, pertencente à família dos
gadídeos e de nome científico «juliana».

Para entrar na concorrência da arris-
cada e rude tarefa da pesca do bacalhou e
puder enfrentar os imprevistos de mudan-
ças das condições atmosféricas de toda a
ordem que naqueles mares se verificam,
o Zé Brajeira teve de comprar todo o
equipamento adequado ao clima glaciar.
Para satisfazer esta necessidade, deixou
em precárias condições de sobrevivência
a sua prole, visto que teve de investir todos
os seus recursos económicos nas despesas
que acarretaram a aquisição de roupas,
quer de grosso tecido ou malha para aga-
salho, assim como os indispensáveis im-
permeáveis de óleado e as respectivas bo-
tas de borracha de longo cano, etc.

Desprovida de qualquer verba para sus-
tento da família que deixara, para além
da mulher, os quatro filhos já nascidos, o
Severino, a Maria, a Ester e a Isabel, para
agasalhar o estômoga da fome, estes
viram-se obrigados a recorrer à cantina
municipal dos pobres, e ali tomar uma
malga de caldo confeccionado com
farinha, batata e couve e uma ração de

José Maria da Silva Neno
(Zé Brejeira)

O arrastão SANTO ANDRÉ

O Zé Brejeira no seu posto de trabalho a bordo do arrastão.

(continua na página seis)

Por: Artur Faustino
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...bacalhau senhor capitão!? (VII)

Joaquim Cardoso Neto (O  Quim Polaco)

Maria Pinto de Jesus ( A ti
Maria Capante, mãe do Quim
Polaco)

O Quim Polaco em criança já
andava ao mar. Foto da

primeira inscrição marítima.

António Cardoso Neto irmão do Quim
Polaco

José Maria Caetano Nora. Pa-
trão do Salva-Vidas de Leixões

Morra homem, deixe fama!
legitima a frase:“...bacalhau
senhor capitão!?”, que, ainda

hoje, corre de boca em boca, nos locais
habitualmente  frequentados por gente do
mar e que está intimamente ligada a uma
típica e popular figura de Matosinhos, co-
nhecida por Quim Polaco, pescador da bei-
rada, sardinha e do bacalhau.

Joaquim Cardoso Neto nasceu a
09.05.1916 em Matosinhos. É filho de
Manuel Cardoso Neto (O Polaco) e Maria
Pinto de Jesus nascida a 19.10.1872,  co-
nhecida por Maria Capanta.

Neto paterno de António Cardoso Neto
e Carolina Margarida e materno de Mar-
celino Pinto Rachão e Deolinda Jesus.

Foto proveniente  do Brasil de Porfírio Dias da Silva
(Porfírio da Tomásia) com a família. O Porfírio é  irmão
do Tone Raião, filho de Joaquim Dias da Silva e
Deolinda Maria dos Santos Domingos Dias da Silva

Lembram algumas Memórias
Vivas: (...) como não havia de
ser um revoltado!? (...) brinca-
mos com ele, e, depois de pas-
sarmos fome cruel que nos fez
delirar, vivemos dias aflitivos
convivendo com uma parte dos
marginalizados, debaixo das
chalandras e das bateiras na
praia Velha! (...) como nós cedo
se viu envolvido nas lutas com
o mar, enfrentando na pesca da
beirada as nortadas que de
forma inclemente ceifou a vida
a muitas dezenas de pescadores das
nossas terras!

Depois de aprender com os da Tomásia
a lidar com os caracóis  de espuma ama-
relada da água do mar e por influência do
pai, o velho POLACO pescador da “Faina
Maior”, o nosso amigo Quim, partiu como
verde, para uma viagem de três mil milhas
até às gélidas águas da Terra Nova.

Quando ouviu pela primeira vez a orde
de arriar, como todos os verdes da história
do bacalhau, tremeu todo ao pensar que
não tinha com ele os amigos habituais da
pesca da faneca e do congro, ou seja, o
Domingos e o Porfírio da Tomásia, o
Felisberto Nora, o Gregório Poveiro e em
especial o Zé Maria Nora patrão do salva-
vidas “Carvalho Araújo” que sempre aten-
to os ia salvar, como no dia 07.06.1938
em que depois de terem ficado sem verga
os trouxe a salvamento, safando-os de
morte certa, a eles e á catraia “A
POVEIRINHA”.

Mas o Quim, fazendo das tripas cora-
ção, lá arreou, e, sem dar por ela, depressa
se viu sòzinho entre quatro tábuas no meio
do mar, com duas achas para remar, cear
ou gingar, coisa que ele sabia bem fazer.

Olhando à sua volta miscou umas mar-
cas (bóias) e dirigiu o dory até elas. Sem
ninguém por perto começou a alar uma
linha que depressa viu que era um trole, e

que vinha pesado. Então... olho aberto, sa-
fa mãos... e ala que se faz tarde, baca-
lhau graúdo dentro e trole para a água, e
assim sucessivamente, até o pinaço ficar
xape-xape.

Arma remos e... rumo ao navio, onde
de boca aberta, o aguardavam os homens
dos serviços. Não se cumpriu o ditado...
marinheiro a primeira viagem ou é vento
ou é aguagem, e nos dias seguintes repe-
tiram-se as marés porcas com o Quim Po-
laco a ser alvo dos maiores louvores.
   Como, não há bela sem senão, um dia
o Quim não enxergou as milagrosas mar-
cas que pertenciam a um navio francês,
que com a safra feita fez caminho curto.

Ao chegar ao navio o capitão espantado
perguntou ao POLACO:

- Então rapaz... onde está o bacalhau?
- Ao que o Quim respondeu levando os

dedos da mão direita aos beiços,  assobian-
do, enquanto pronunciava a célebre frase:

- “...bacalhau senhor capitão!?
Lembro-me de mais tarde, nos dias cal-

mos e ardentes de Verão, ver o Quim, sem-
pre com as suas velhas botas de cano alto,
de lata debaixo do braço, sueste e casaco
de óleado e a mão em concha  a relatar:

- Bola no stick de Jesus Correia dá para
Correia dos Santos...para Edgar e goolllo!

Ou então, emitando os franceses:
-Árrémissí, árrémissuá!Árrémissí,

árrémissuá!Árrémissí, árrémissuá!

Por: Delfim Caetano Nora
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O Mundo mágico dos coleccionadores-III
“Cautelas” das LOTARIAS POPULAR E NACIONAL

Por: José Marques da Silva
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Murtosa, Dia do Pescador - 2008

O Dia do Pescador deste ano foi
celebrado na Murtosa e,
obedecendo ao impulso de home-

nagem, o mote “Recordação e Saudade -
Memórias que não dormem”, serviu tam-

bém de iniciativa à Câ-
mara Municipal da Murto-
sa para homenagear o
Pescador Manuel Maria
Acabou, sobrevivente do
terrível naufrágio de 1947.

Sabe-se que naquele ano
e no iniciado mês de De-
zembro, a história trágico-
marítima dos pescadores
de Portugal, ficou marcada
por um dos mais horrendos
acidentes, e que, na Mur-
tosa “…Mal despontou o
dia, as ruas da Murtosa
agitaram-se de um movi-
mento desusado, só pró-
prio dos dias e das horas
de grande ansiedade”, as-
sim descrevia o editorial
do Jornal “O Concelho da

Recordação e Saudade
Memórias que não dormem

O homenageado nas Comemorações do Dia do
Pescador de 2008 Manuel Maria Acabou um dos
sobreviventes da tragédia de 02.12.1947.

Murtosa” o alvoroço e desespero que esta
Vila passou na noite e madrugada de 2
de Dezembro de 1947.

Na Murtosa ainda hoje convivemos com
dois testemunhos dessa tragédia.

Um vive na Torreira, no remanso do seu
terraço: é o Ti Manuel Acabou. O outro é
o Tenente Manuel Lopes dos Santos que
vive na Murtosa. Manuel Acabou recorda
a hora da tragédia, a memória feita num
frangalho. Vive também os gestos e gritos
de todos aqueles que a seu lado, levados
pelos destroços dos barcos, arrastados pe-
las vagas alterosas e indomáveis, jamais
regressaram aos seus lares, mulheres e
filhos.

Este homem, este herói da Murtosa, ele-
vou a voz por todos eles, quando à saída
do hospital exclamou: “Fiquei eu, que sou
solteiro, sem filhos e foram tantos, que
tanta falta fazem!”

O pescador murtoseiro Manuel Maria
Acabou faz parte do pequeno número de
seis sobreviventes que foram levados para
o Hospital de Stº António, no Porto. Ainda
estonteado, dorido, medroso e exausto,
acedeu a dizer aos jornalistas: “... Eu não
sei bem, deviam ser talvez quatro horas
da manhã. A “Rosa Faustino” estava
mesmo em frente à doca de Leixões. Es-
távamos salvos, pensei cá para mim. En-
ganava-me. Veio uma vaga muito alta e
levou-nos o mestre e mais dois camara-
das”

Nesta maré de mar, um grupo de murto-
seiros -13 homens morreram - seguiam a
bordo de três das quatro traineiras que
naufragaram e onde desapareceram mais
de cento e cinquenta pescadores.

Cartaz das Comemorações do Dia do Pescador 2008

O Tenente Manuel Lopes dos Santos,  Manuel Maria Acabou e A. Cunha e Silva desfolhando um
livro de dolorosas recordações. - Foto de Mário Miguel (continua na página seguinte)
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Murtosa, Dia do Pescador - 2008
Na traineira “D. Manuel” refere-se: Belmiro Cunha, Fran-

cisco Maria Cunha, José Manuel Gomes Oliveira.
Na traineira “Rosa Faustino” seguiam: António Pinho, Manuel

José Sardo, António Maria Oliveira, Cartos Amador, Miguel
Amador e João Acabou.

Da traineira “Maria Miguel” não se conhece nenhum
náufrago, mas, da “S. Salvador” temos: Abílio Antão, António
Joaquim Oliveira e Joaquim Maria Afonso Lopes. ,

Desde o dia 30 de Novembro de 1947 que o forte vendaval ao
largo de S. Vicente fazia perigar (entre outros) dois navios
pesqueiros, um de nome “Alda Benvinda”.

A Murtosa teve conhecimento deste caso pelos aparelhos de
telefonia e fixou o seu interesse pela sorte de um moço de 28
anos, de nome Manuel Maria Regateiro, que neste barco
trabalhava como “chegador”.

O mau tempo desenvolvia-se rapidamente em toda a costa

portuguesa. A região de Aveiro foi atingida no dia 1 de Dezembro
por um forte e terrível temporal que durou até ao dia 2. Aqui,
na Murtosa”...na Igreja matriz, partiram-se os fios de ligação
eléctrica. No Largo dos Combatentes caiu e partiu-se um globo
da luz eléctrica. Na casa dos escuteiros foram levantadas
algumas telhas e nos aidos e quintas de lavoura muitas foram
as medas que caíram. Em casa de Joaquim de Pinho Pardaleiro,
do Lugar do Esteiro, caíu o cabanal cuja palha voou pelos
campos fora. Caíu o moinho de Armindo Maiato de S. Silveiros.

Acrescenta o Jornal “O Concelho da Murtosa” “… Durante a
noite, em que aumentava cada vez mais de violência um vento
por vezes ciclónico, a vigília manteve-se em todos os lares de
pescadores murtoseiros que traziam familiares ou parentes nas
traineiras (…) essa vigilia nascia do receio e era presságio
certo de desgraça iminente.

Belmiro Cunha Francisco Maria Cunha

José Manuel Gomes Oliveira

António Pinho

Manuel José Sardo
Carlos Amador

Miguel Amador

João Acabou

António Joaquim OlivieraJoaquim Maria Afonso LopesAntónio Maria Oliveira Abílio Antão
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A Murtosa, mergulhada no seu destino cíclico e trágico,
clamava em clarins de sons doridos “… a maior
catástrofe marítima de todas quantas nos atingiram já

vem de cobrir do mais pesado luto a nossa terra (…) sofreu a
perda irreparável dos seus filhos, dos mais corajosos e valentes
homens do mar que arrostavam as fúrias do traiçoeiro oceano
na conquista das suas riquezas”.

Murtoseiros e Matosinhenses formam como que um círculo
do arco-íris e, neste  enorme arco de cores, vemos a amizade, o
respeito, a alegria, a partilha da dor.

Lá e cá - na Murtosa e Matosinhos - sempre vivemos de forma
conjuntural as várias formas de vida: a miséria e a riqueza, a
liberdade e a opressão, as festas religiosas e as profanas, as
tragédias e as bonanças. Somos irmãos de água, somos irmãos
de mar, temos a mesma côr de pele tisnada pelo sol e, nos olhos
a mesma névoa marejada de lágrimas.

Um dos observadores deste naufrágio foi o senhor Manuel
Lopes, era um menino de 13 anos.

Manuel Lopes dos Santos nasceu na Murtosa em 1934, mas
viveu em Matosinhos até aos 20 anos de idade. Aos 11 tentou
ser aprendiz de “Guarda de Linha” na passagem de nível da
Rua do Godinho para o cais do Sul - o comboio servia a ligação
Matosinhos - Senhora da Hora - Póvoa de Varzim.

Na noite do naufrágio de 1947 morava nuns anexos da Srª
Alda, em frente da refinaria, mesmo junto ao mar, no enfiamento
do cais do sul de Leixões.

Quando encontramos no caminho das águas do naufrágio, o
olhar de uma criança - hoje o tenente Manuel Lopes - sabemos
que ela representa a memória dos acontecimentos marcantes
quando doridamente repete “… a minha mãe implorava à Virgem
Santíssima para que o tempo acalmasse”.

O olhar deste homem é longínquo quando descreve com tanta
precisão: “… tudo aparentava ser um dia normal de Inverno,
os barcos foram saindo bem cedo, mas o tempo foi-se agravando
(…) pensei nos meus irmãos que estavam no mar e sentindo
algo no peito só de admitir no que de pior lhes podia acontecer
(…) então calcei umas botas de cano alto, vesti um casaco de
oleado, enfiei um sueste na cabeça e saí em direcção ao cais
do Sul (…) na cabeça do molhe Sul as pessoas apinhavam-se
na esperança de ver entrar as traineiras (…) até que se soltaram
gritos estrangulados de alegria (…) é a traineira Stª Regina!“.

Manuel Lopes, angustiado, mas lampeiro, foi rápido anunciar
e lançar a calmaria a um numeroso círculo de oradoras de “avé-
marias” e “pai-nossos”, grupos imploradores de pedidos de

(continua na página seguinte)

Murtosa, Dia do Pescador - 2008

Tenente Manuel Lopes dos Santos

Os destroços da traineira D.Manuel que deram à Praia do Cabedelo O antigo edifício do Município da Murtosa

O largo do pelourinho e a igreja matriz
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Infelizmente nem todos regressaram. A perda era irreparável. O
Jornal “O Concelho da Murtosa relatava de forma lamurienta:  “…
com as primeiras informações os lamentos mais lancinantes
cruzavam os ares e não se descrevem as cenas que se desenrolaram
em casa das vítimas (…) muitas mães e esposas tinham perdido
todo o arrimo e amparo; algumas noivas, as suas melhores
esperanças (…) quem, como nós, tivesse percorrido todos os
recantos da Murtosa em busca de apontamentos para a completa
composição do drama; quem tivesse ido, bastava só à Torreira,
entrado nos palheiros velhos e carcomidos do bairro piscatório da
nossa praia; quem tivesse assomado, bastava só ao limiar, de lares
transformados em palcos de lances verdadeiramente dantescos,
acabaria por recuar vencido pela maior das emoções”:

Um dos primeiros náufragos a arrolar à praia foi o Abílio Antão,
da Murtosa, e as notícias dos jornais da época, fazem as descrições

(continuação da página anterior)
clemência e submissão, ao mar. Manuel Lopes correu
levado pelo vento, como um anjo salvador de angústias
“…não esperei por mais nada e fui a correr levar a
notícia aos meus pais”, a “Stª Regina”, estava salva,
os seus irmãos também, e o menino anunciador da
boa-nova apontou a hora do acontecimento “… eram
cerca das 21H30”.

Lá longe, mais ao Sul, na Murtosa, à espera da car-
reira, o povo aglomerava-se junto à Câmara, e os

Murtosa, Dia do Pescador - 2008

Palheiro da Murtosa. Era neste tipo de casa que viviam muitas humildes
famílias de pescadores.

Cópia da acta da reunião da Câmara Municipal da Murtosa onde viria
a constar a determinação “ que seja cedido gratuitamente, e com
carácter de perpetuidade, no Cemitério Municipal, um talhão onde
serão sepultados os bravos lutadores do mar naturais desta terra.:

Chorem as mulheres, chorem os filhos, ou ainda como escreveu a poetisa Florbela
Espanca”...também o mar chora de tristeza”, o pescador português não tem medo de morrer
“...só tem medo de naufragar”.

A.Cunha e Silva

dos funerais:  “… o préstito seguiu pela Rua Conde Alto Mearim, passou
à porta da Casa dos Pescadores meteu à Rua Filipe Coelho, a caminho
da Avenida de D. Afonso Henriques, onde fica a Igreja do Bom Jesus de
Matosinhos. Nesta artéria juntou-se ao funeral do pescador Remelgado
(…) uma urna contendo os restos mortais do pescador da Murtosa, Abílio
Antão (…) eram quatro horas da tarde”. Estes funerais realizaram-se no
dia 3 de Dezembro e Abílio Antão ficou depositado na Capela do Cemitério
de Sendim-Matosinhos, até ao dia 5. Considerando o relato expresso pelo
Jornal “O Comércio do Porto “ ... chegou ontem a esta Vila Abílio Antão,
morto na catástrofe marítima de Leixões. O funeral realizou-se hoje para
o Cemitério da Vila: Na acta da reunião da Câmara Municipal da Murtosa
viria a constar a determinação “ que seja cedido gratuitamente, e com
carácter de perpetuidade, no Cemitério Municipal, um talhão onde serão
sepultados os bravos lutadores do mar naturais desta terra.:

Neste dia do pescador de 2008, a divisa do cartaz murtoseiro marcava
este acontecimento como um dia mais envolvente da unidade dos homens
do mar: “DIA DE SAUDADE E MEMÓRIA”  e, este título, reflecte bem a
particularidade do povo de Portugal “ Ninguém morre do país da Saudade”.

*Fotos cedidas por: Câmara Municipal da Murtosa, Manuel Lopes, Mário Miguel, Belmiro Galego e Foto Mar.
*Texto desenvolvido a partir dos elementos recolhidos no livro - Naufrágio de 1947 ...Toda a saudade é um cais de pedra.
 De: Belmiro Galego /A.Cunha e Silva.
Edição da Junta de Freguesia de Matosinhos /Câmara Municipal de Matosinhos - 2008

jornais do Porto eram disputados por todos. Os primeiros pescadores
que chegaram, tripulantes de outras traineiras que tinham entrado
em porto de salvamento, foram cercados pela multidão ávida de
notícias.
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Ana Ribeiro Soares nasceu a
13.07.1924 na Av. Serpa Pinto
(Ilha da Garrana) em Mato-

sinhos. Filha de Joaquim da Cunha Folha
nascido a 24.12.1883 em Espinho, e
Guilhermina Ribeiro Soares nascida a
11.11.1883 em Matosinhos.

Em pequena frequentou durante dois
anos a Escola Primária da Junta na Rua
Conde Alto Mearim.

Desde muito jovem fez parte do enorme
exército de mulheres pertencentes à classe
piscatória que lutaram na árdua batalha
da conserva da sardinha. Trabalhou em
diversas fábricas mantendo-se por vários
anos na Fábrica de Conservas Activa,
situada na esquina da Rua Mouzinho de
Albuquerque com a Av. Meneres.

Os pais da Ana nasceram no período em
Guilhermina Ribeiro Soares e Joaquim da Cunha Folha

Ana Ribeiro Soares Manuel da Silva Lopes ( Fanata)

que estavam a arrancar as obras de cons-
trução do Porto de Leixões e  gatinhando
cresceram no meio da balbúrdia provocada
pelo movimento de máquinas, materiais
e centenas de trabalhadores que ajudaram
a erguer a mais completa obra de enge-
nharia realizada em Portugal no século
passado.

A Ana era neta materna de Manuel Pinto

Soares alfaiate do
Marco de Canaveses e
de Maria do Ribeiro
de Valongo, que vie-
ram para Matosinhos
à procura de uma vida
melhor,  e, paterna de
Manuel da Cunha
Folha e Rosa de Jesus.

Do casal Joaquim e
Guilhermina conhe-
cem-se para além da
Ana os filhos: Manu-
el, António, Rosa e
Inocêncio.

A Ana casou em
21.11.1944 com Ma-
nuel da Silva Lopes
(Fanata) natural de

Emília Silva Lopes

João Soares Silva Lopes. Um acidente grave a
bordo de uma traineira afastou-o da vida do mar.

José Lázaro Soares Silva Lopes Maria Manuela Sores Silva Lopes Carlos Soares Silva Lopes

Espinho.Os primeiros tempos de casada
foram passados numa ilha da Ti Inês do
Chalão na Rua Conde alto Mearim, mu-
dando-se depois para a Ilha do Mata-o-
Preto na Av. Serpa Pinto onde lhe nasce-
ram os primeiros filhos. Após a construção
da 1ªFase do Bairro dos Pescadores, já com
dois filhos, a Ana foi morar para uma casa
do Largo da Escola (Lado Poente) onde

se manteve por mais de cinquenta anos.
O Manuel Fanata é filho de Alberto da
Silva Lopes e Maria da Silva Pomba.

O Alberto e a Pomba tiveram para além
do Manuel mais os seguintes filhos: Alber-
to, Maria, Maria José, Augusto e António.

Famílias:
Ana Sores (Matosinhos) e Manuel Fanata (Espinho)

Por: Delfim Caetano Nora
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Ao longo dos anos de actividade na
Faina-Maior, segundo informação do
filho Severino, o pai nunca terá passado
por momentos críticos, em que os barcos
e as suas tripulações estivessem em perigo
de maior risco, mas, falou que por vezes
tiveram de enfrentar grandes tempestades,
as quais, sempre foram ultrapassadas. A
rudeza do árduo e arriscado trabalho, essa
sim, era relatada aos filhos pelo pai.

Em termos de saúde, como tantos outro,
o Zé não fugiu à regra e teve de fazer uma
visita ao popularizado e indispensável
navio-hospital”GIL EANES”. Diz o Se-
verino que o pai gostava muito de azei-
tonas, e que certo dia em que  comeu ape-
nas um fruto deste alimento que muita
luz deu ao mundo, este, lhe provocou um
enorme desarranjo intestinal, que o levou
a ter de recorrer aos serviços daquela
unidade flutuante de saúde, estando
algumas horas em observações. Refeito da
dôr que o atormentou, o Zé jurou perante
os seus companheiros de bordo que, a
partir daquele dia jámais meteria uma
única azeitona na boca. Esta promessa foi
cumprida pelo Zé, porque segundo tes-
temunham os filhos, quando as azeitonas
eram colocadas na mesa, ele fazia enor-
mes birras ao indesejado  alimento, e co-
mê-las era coisa que não fazia.

Quando os navios zarpavam do porto
de Aveiro com destino à Gronelândia, era
necessário abastecê-los de sal para a salga
da conservação do bacalhau, e, para o con-
seguir, por vezes o navio tinha de se des-
locar ao porto de Setúbal, ou então seguir
para Norte e fazer o carregamento no
porto pesqueiro da ilha de Saint-Pierre e
Miquelon, uma ilha ultramarina situada
a sul da Terra Nova, na América do Norte,
e que desde 1536 foi ocupada pela França.

O Zé Brajeira tirando o tempo de grande
permanência que passou na lide da pesca
do bacalhau, desde que assentou o casa-

mento em Espinho,
sempre por cá se man-
teve em especial no
tempo de defeso, isto é,
quando a safra estava
parada para que hou-
vesse o equilíbrio da
preservação e procria-
ção da espécie do tão
apetecível badejo.

Aqui fixou  residên-
cia no Bairro Piscató-
rio, desde finais de
1945 onde lhe nasce-
ram mais quatro fi-
lhas, a Isaura, a Arman-
da e uma gémea desta
que faleceu. Sempre o
Zé com eles conviveu,
mas, mesmo assim é de
notar que nunca perdeu
a sotaque trazido da sua
terra natal, a Murtosa.

Julgamos que este fenómeno da não
mistura de sotaques, estará ligado ao facto
de o Zé ter sido um homem intravertido e
muito reservado no seu mundo e nos  inte-
resses da sua vida em especial na disci-
plina que impunha no seu posto de tra-
balho, onde passava grande parte do tem-
po, convivendo pouco com pessoas de ou-
tras terras, e privilegiando sobretudo o
contacto com homens da sua terra, que
em grande número embarcavam para a
pesca do bacalhau.

Não poderei finalizar esta crónica sem
aqui deixar expresso o meu mais profundo

agradecimento ao Severino e ao meu pa-
rente Alberto Pinho, o primeiro filho e o
segundo genro do Zé Brajeira, pois so-
mente com a colaboração de ambos foi
possível concretizar o desejo de escrever
estas linhas. Estes cunhados foram muito
prestáveis pela atenção que puseram aos
relatos que me foram transmitidos, assim
como pela gentileza dos documentos que
facilitaram a título devolutivo, e sem os
quais não seria possível desenvolver as
notas para esta crónica.

Obrigado amigos, e quando necessário
estarei à vossa disposição.

Artur Faustino

notável movimento para instalação de
unidades industriais do sector dos texteis,
com a abertura de vários estabelecimen-
tos na àrea das tapeçarias, que vieram
criar centenas de postos de trabalho e dar
emprego a muita gente do concelho, no-
meadamente à classe jovem, a qual, por
vezes, com a ânsia de ajudar o sustento
em casa, deixaram de frequentar as es-
colas. Os filhos do Zé já crescidos entra-
ram também nesse mundo de trabalho e
ajudaram os seus progenitores a revita-
lizar o orçamento familiar e a ultrapassar
os problemas da sobrevivência que lhes
haviam sido provocados com a partida do
pai para a labuta no mar.

Faina Maior (VII)

Parte da prol do casal com algumas filhas e netos

Num dia de frio e nevoeiro. Com outros camaradas tratando das redes a
bordo do arrastão

(continuação do texto da página dois)
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“... e algumas, à cabeça, embalam nas canastras
os filhos que depois naufragam nas tormentas.”

Que é da cinta negra e da rodilha
Entrelaçada a cores de esperança e luto?
Xaile pingando a dor de mais um fruto
Do amor, não programado, a maravilha!

Na canastra, navetas reluzentes
De prata, veste o esmero da pescaria
 Os “caminhos” penosos, mar e ria
Sem choro, a nostalgia dos ausentes.

São mulheres e varinas quanto queiras
São “Cinturinhas “ da ria, prisioneiras
Sem nome, gente humilde, sã, briosa.

Ou as ninfas da ria, as lavadeiras
Do Bico, do Chegado, das Cambeias
São as mulheres sem rosto, da Murtosa.

Rastos de rostos

Ilustrações de: António Mendes
Poema de: Maria da Ascensão Matos Rodrigues

Após a construção do Porto de Leixões. Uma vida dentro d’agua a tratar da
sardinha...!

Venda das caldeiradas da sardinha.

Peixeira Peixeira Peixeira



12

PROBLEMA Nº47

PALAVRAS CRUZADAS

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1-Tratamento por vós;
engolem. 2-Magistrado romano; pron.
pess.; sem brilho. 3-Vasilha de aduelas pa-
ra vinhos; garoupas pretas. 4-Brisa; cor-
reia para pear as bêstas. 5-Fixaras. 6-As-
pecto; mirões; apanhadeira. 7-Pref. de ne-
gação; devastam; agora. 8-Rio italiano;
toureiro; nota musical antiga. 9-Baldoei-
ras. 10-Ser vivo irracional; consistente.
11-Obrigação moral; carimbar. 12-Destro;
gracejar; opte. 13-Enchido de lombo e pre-
sunto; anosas.
VERTICAIS: 1-Impedida; chalaças. 2-
Cheiro; curso de água natural; contesta.
3-Sorte (pl.); que não é militar. 4-Prefe-
rem; pequena lamina. 5-Legalizar. 6-Ar-
guida; montão de caliça; nota musical. 7-
Adv. de lugar; rebolar; o mesmo que
3,1416. 8-Basta; Agrupamentos de gado
graúdo; sorri. 9-Erupções vulcanicas sub-
marinas. 10-Suaves; saliência. 11-Cais;
depósitos para armazenagem. 12-Amar-
rai; cajado; era. 13-Mensalidade; máqui-
nas para tecer.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Relacionara. 2-Serra-
cena. 3-Recapituladas. 4-Iva; asila; ivc. 5-
Godo; evo; roer. 6-Ocelo; duelo. 7-Ralhas;
acamuf. 8-ideal; ilidu. 9-Foco; são; etal.
10-Ire; lento; iro. 11-Carpintejaras. 12-
Audiofone. 13-Assassinais.
VERTICAIS: 1-Frigorífico. 2-Evocadora.
3-Escadeleceras. 4-Lea; olhao; pus. 5-Ar-
pa; oal; lida. 6-Crise; senis. 7-Iative; man-
tos. 8-Oculo; otefi. 9-Nela; dci; ojon. 10-
Ana; ruale; ana. 11-Radioemitirei. 12-A-
veludara. 13-Escrofulose.

Memórias das Festas do Mártir S. Sebastião

Passagem de testemunho de “Comissões”. De pé da esq. pª a dir: José Crista; Gaspar Militão; Eduardo
Pinhal; Carlos Soares; Armando Cheta; Adriano; Mário; Henrique Sá Pereira; Zacarias “Camaço”; Celestino
“Santurras”; José Maria Soares; José Maria; Augusto; João Evangelista; Daciano; e José da “Caminha” .
Sentados: Vicente; Augusto da Mata; José Maganinho; Manuel Vinagre; Comandante Faria dos Santos;
Jorge “Cambeje”; José Brandão; Manuel da “Nuna” e Henrique.


